Mit jelent vállalkozása számára az
új szabályozás?

Az Európai Unió új szabályozása
a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó
egyes ásványi anyagokkal kapcsolatban

Összefoglaló az ón, wolfrám, tantál, arany kereskedelmével foglalkozó vállalkozások számára

Mit jelent vállalkozása számára az
új szabályozás?

2021. január 1-jétől kell alkalmazni az Európai
Unió új szabályozását a konfliktusok által érintett
és nagy kockázatot jelentő térségekből származó
- ón,
- tantál,
- volfrám, ezek ércei és
- arany
uniós importőrei körében a kellő gondosság
elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó
kötelezettségek megállapításáról szóló 2017/821
európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

szolgálja az átláthatóságot és bizonyosságot a
konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségekből beszerzést folytató uniós
importőrök, kohók és finomítók ellátási
gyakorlatai tekintetében.
Ez a szabályozás az Ön vállalkozását is érintheti,
ha




Célja, hogy korlátozza a fegyveres csoportok és
biztonsági erők ón, tantál, volfrám, ezek ércei és
arany kereskedelméből adódó lehetőségeit,
továbbá ezeknek az ásványoknak és érceiknek
kitermelése
során
a
munkaerő
kizsákmányolására irányuló gyakorlatot, és



ezeket az ásványokat vagy fémeket
importálja
kohót vagy finomítót üzemeltet, ahol az
érintett ásványokat vagy fémeket
dolgozza fel, vagy
már rendelkezik a kellő gondosság elvét
alkalmazó gyakorlattal.

A felkészülést már most megkezdheti, a tájékoztatóból megtudhatja, mire számíthat.
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Minden szereplőnek fontos, aki érintett az ón, tantál, volfrám és arany kereskedelmében.

Az EU szabályozás a konfliktussal érintett vagy
ezzel kapcsolatban magas kockázatot rejtő
régiókra koncentrál, az alábbiak szerint:





Az Európai Bizottság iránymutatást dolgoz ki
annak érdekében, hogy segítse a vállalkozásokat
ezeknek a térségeknek a felismerésében. A
konfliktussal érintett vagy magas kockázatú
térségek indikatív, nem teljes, de rendszeresen
frissülő listájának összeállításában külső
szakértők is részt vesznek. Ez a lista ezen túl
hasznos információkat fog tartalmazni a kellő
gondosság elvét alkalmazó vállalkozások
számára. Megjelenése 2019-ben várható.

fegyveres konfliktusban álló régiók, vagy
törékeny, bizonytalan, konfliktuson
átesett régiók, vagy
gyenge kormányzattal vagy kormányzat
nélküli, nem biztonságos régiók, mint
például bukott államok, és a nemzetközi
jog széles körű és rendszeres
megsértése, ezen belül az emberi
jogokkal való visszaélés jellemezte
térségek.
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Ha a vállalkozása ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany
importjával foglalkozik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2021. január 1-jétől az ón, tantál, volfrám, ezek
ércei és az arany EU-ba történő importjával
foglalkozó vállalkozásoknak kellő gondossággal
kell eljárniuk az ellátási lánc vonatkozásában.

Az új EU rendelet tartalmazza az érintett
ásványok és fémek listáját, és nem vonatkozik


Más szóval, ellenőrizniük kell, hogy az általuk
importált
ásványokat
és
fémeket
felelősségteljesen bányászták és dolgozták fel.



Ez azt biztosítja, hogy az általuk vásárolt vagy
eladott ásványok és fémek nem támogatnak
fegyveres csoportokat vagy biztonsági erőket
konfliktussal érintett térségekben.

bánya

kereskedő

az olyan EU importőrökre, amelyek egy
meghatározott
mennyiségnél
kevesebbet hoznak be az EU területére,
az
olyan
készletekre
vagy
újrahasznosított fémekre, amelyeket
2013. február 1. előtt hoztak létre.

Az EU rendelet magánszemélyekre
vállalkozásokra is vonatkozik.

és

finomító / kohó

„DOWNSTREAM”

„UPSTREAM”

kereskedő
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gyártó/összeszerelő

végfelhasználó

Mit jelent vállalkozása számára az
új szabályozás?

gondossággal összefüggő iránymutatás. Az
iránymutatást az OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Developement,
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet) 35 tagországának szakértői hozták
létre.

A követendő 5 lépés
Az ón, tantál, volfrám, ezek ércei és az arany
importőreinek az ellátási láncot az alábbi 5 lépés
alapján kell ellenőrizni.
Ez a rendszer az úgynevezett konfliktussal
érintett és magas kockázatú térségek által
érintett ellátási láncokhoz kapcsolódó kellő

Az OECD Iránymutatás kötelezi az importőröket,
hogy az alábbi 5 lépést kövessék:

Az EU rendelet vonatkozó cikke
1

Erős vállalati menedzsment rendszer
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2

Az ellátási láncban lévő kockázatok felmérése és azonosítása
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3

Az azonosított kockázatok kezelésére stratégia létrehozása és alkalmazása
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4

Független, harmadik fél által végzett audit végrehajtása az ellátási láncban
képviselt kellő gondosság elvének ellenőrzésére
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5

Éves beszámoló készítése az ellátási láncban képviselt kellő gondosság elvének
érvényesüléséről
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Az EU importőröknek az ellátási lánchoz
kapcsolódó kellő gondosság elvének alkalmazása
során a konfliktussal érintett és magas kockázatú
térségekkel kapcsolatosan valós és lehetséges
kockázatokat is szükséges azonosítani.

Ez segíthet megelőzni vagy enyhíteni a
konfliktussal érintett térségekben élő emberekre
az erőforrások megszerzése során felmerülő
negatív hatást.
Az EU tagállamai felelősek azért, hogy az EU
importőrök tiszteletben tartják-e az EU rendelet
előírásait.

Az EU rendelet megköveteli, hogy a vállalkozások
alkalmazzák az OECD kellő gondosság elvére
vonatkozó Iránymutatását és annak II.
mellékletét is.

Magyarországon az Európai Bizottságnak
lejelentett, illetékes tagállami hatóság Budapest
Főváros
Kormányhivatala,
Kereskedelmi,
Haditechnikai,
Exportellenőrzési
és
Nemesfémhitelesítési Főosztálya.
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Információk kohók és finomítók részére
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az EU szabályozás közvetve az EU-n kívüli és EUn belüli kohókat és finomítókat is érinti.

Az Európai Bizottság létrehozza a felelős kohók
és finomítók globális listáját.

Ez azért van, mert az EU importőrök kötelesek
meggyőződni arról, hogy az általuk beszerzett
termékek felelős kohóktól és finomítóktól
származnak.

A lista olyan kohókat és finomítókat fog
tartalmazni, amelyek alkalmazzák az Európai
Bizottság által meghatározott kellő gondosság
elvének rendszerét.

Az ellátási láncot kellő gondossággal kezelő vállalkozások részére
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A kellő gondosságra vonatkozó rendszer olyan önkéntes folyamatok, eszközök és mechanizmusok
összessége, amelynek segítségével megvalósítható a kellő gondosság elve az ellátási láncok vizsgálata
során.
A kormányzati szervek, ipari szövetségek vagy egyéb szervezetek is rendelkezhetnek a kellő gondosságra
vonatkozó rendszerrel, azokat fejleszthetik és felügyelhetik.
A kellő gondosságra vonatkozó rendszert működtetők az Európai Bizottsághoz fordulhatnak a rendszernek
a fent említett 5 lépéses, OECD által kidolgozott sémával megegyezőnek elismerése érdekében.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

További információkat az alábbi linkeken, elérhetőségeken szerezhetnek:
Az Európai Bizottság összefoglaló oldala
Twitter @Trade_EU
OECD kellő gondosság elve

